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Caminando - nya upplagan är komplett!

Caminando står för trygghet och kvalitet i klassrummet. Nu är den
omarbetade upplagan komplett. Den nya generationens Caminando

ger dig konkreta verktyg för modern undervisning.

Det här är nytt:

Tydliga mål för varje enhet
Långsammare progression

Fokus på strategier och formativt lärande
Nyskrivna texter och uppgifter

Modern teknik ihop med beprövad metodik
Färdighetsprov och bedömningsstöd för alla kurser

Alla elever ska klara kursen

Caminando har tydliga mål och delmål. Böckerna bygger språket
steg för steg med beprövad metodik och mycket repetition så att alla
elever ska klara kursen. Det finns stöttande verktyg och möjlighet att

arbeta formativt i varje enhet.
Fokus på kommunikation



Unikt för Caminando är att människor och miljöer är autentiska.
Texterna ger nyanserade insikter om livet i den spansktalande
världen. Uppgifterna är kommunikativa. Här finns gott om
hörövningar, frasträning och rollspel som skapar aktivitet och

engagemang.
Individanpassade allt-i-ett-böcker

I Caminando finns texter, övningar, facit, självdiagnoser,
översättning av texterna och ordlistor på samma ställe. Hörövningar,

inlästa texter och webbövningar ingår i böckerna.

Caminando 5 helt på spanska

Med Caminando 5 förbereds dina elever att ta sig ut i världen.
Arbeta tematiskt eller färdighetsbaserat med bland annat CV, nyheter
och debatter. Här finns både autentiska och specialskrivna texter, i

tydliga genrer.
Lärarhandledning

Extra träning med hörövningar, webbövningar, inlästa texter och
pratkort

Bedömning

Ord- och grammatiktest för varje enhet
Bedömningsstöd för större uppgifter

En gedigen provbank med färdighetsprov och matriser.

Tips

Undervisningstips
Tips för vidare arbete med varje enhet

Digitalbok

I digitalboken finns inlästa texter, hörövningar och webbövningar på
ett och samma ställe. Caminando 4 Digital finns ännu endast i en

preliminär version, med en länk till ljudfiler och webbövningar. Den
fullständiga versionen utkommer i slutet av januari 2018.
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